
Digital kurs i privatekonomi   
Trygga din ekonomiska framtid 
Välkommen den 14 oktober kl. 8.30–12.00!  

När livet förändras kan vi behöva fylla på med kunskap. Vid en ny livssituation 
eller planering av framtiden kan kunskaperna i privatekonomi behöva stärkas.  

Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid" är en kostnadsfri kurs med 
brett innehåll inom privatekonomi för förtroendevalda och anställda inom TCO. Deltagare 
på kursen kan i sin tur sprida kunskapen vidare till kollegor och andra medlemmar.   

Kursen genomförs som en halvdags webbseminarium med kompletterande självstudier.  
 
När: Den 14 oktober 2020 kl. 08.30-12.00 (incheckning kl. 8.15) 
Målgrupp: Förtroendevalda i TCO-regionerna och anställda i TCO:s medlemsförbund. 
Digital kurs: Via Zoom, du behöver en dator med internet. 
Kursmaterial hittar du under rubriken ”TCO 2020”. Avsätt gärna tid att läsa materialet.  
https://gilladinekonomi.se/informatorer/trygga/material/  

Anmäl dig senast den 12 oktober till:  
https://zoom.us/webinar/register/WN_UTKp7P-tRoaa0x3YupQZqQ  
 
Kursinnehåll: Kursen ger övergripande kunskap inom en rad ekonomiska områden. Till 
exempel hur man skapar bättre balans i sin ekonomi, hur man kan lägga upp ett kort- och 
långsiktigt sparande, om lån och pensionens olika delar.  
 
Föreläsare: Kursen samordnas av Finansinspektionen och är ett samarbete mellan 
myndigheter och företag under namnet Gilla Din Ekonomi. Finansinspektionen 
modererar utbildningen och agerar garant för att bara fakta och ingen försäljning 
förekommer. Föreläsarna är experter inom sina områden med en lång erfarenhet 
som föreläsare.  
OBS! För att delta på kursen krävs närvaro på all schemalagd kurstid  

Kontaktperson: Jeanette Hansson, Vision, jeanette.e.hansson@vgregion.se  

https://gilladinekonomi.se/informatorer/trygga/material/
https://zoom.us/webinar/register/WN_UTKp7P-tRoaa0x3YupQZqQ
mailto:jeanette.e.hansson@vgregion.se


 

 

Trygga din ekonomiska framtid 
För att delta på den digitala kursen behöver du en dator med internetåtkomst. 
Materialet skickas till dig cirka två veckor i förväg. Läs gärna detta innan kursen. 
 

Schema digital kurs 
Kursdag webbseminarium: Den 14 oktober kl. 8.30–12.00 

Incheckning kl. 8.15. Kursstart kl. 8.30 
10 min. Syfte och mål med dagarna Sofia Tyréus, Finansinspektionen 
25 min. Bättre balans i ditt sparande Johanna Kull, Avanza 
5 min paus  

25 min. Fonder och fondsparande Fredrik Hård, Fondbolagens förening 
5 min paus 

25 min. Pensionspyramiden Kristina Kamp, Min Pension 
20 min. Tjänstepension AnnCatrin Walfridsson, Alecta  
10 min paus     

20 min. Stora och små lån Emma Persson, Länsförsäkringar  
25 min. Vägledning inom bank och finans Fredrik Pettersson, Konsumenternas Bank- och 
finansbyrå   
5 min paus 

20 min. Att spara långsiktigt Arturo Arques, Swedbank  
10 min. Avslutande ord Sofia Tyréus, Finansinspektionen 
Avslut kl. 12.00 

 

Snabbguide för Zoom 
 
För bästa funktionalitet öppna länken i webbläsare Chrome eller liknande, inte Internet Explorer. Du 
deltar som åhörare vilket betyder att du inte syns i bild eller hörs i mikrofonen. Endast de personer 
som föreläser kommer att synas och höras. Vill du ställa en fråga – skriv gärna i chatten.  
 
Koppla gärna upp dig lite innan kursen börjar från kl. 8.15. Kursen spelas inte in.  

Så här kopplar du upp dig på kursen  

1. Anmäl dig till kursen via länken https://zoom.us/webinar/register/WN_UTKp7P-
tRoaa0x3YupQZqQ O.B.S. Du måste själv skriva in kursen i din kalender. 
2. Dagen innan kursen får du en påminnelse via mejl. I denna bokning finns en länk och en kod till 
kursen.  
3. Klicka på länken för att ansluta till kursen (öppnas inte webbläsaren när du trycker på 
länken, håll ner CTRL och klicka på den igen).  
4. I webbläsaren som öppnas, skriv in ditt förnamn, efternamn och arbetsplats, bocka sedan i 
”I’m not a robot”.  
5. Klicka på ”I Agree” för att fortsätta.  
6. Klicka på ”Join Audio by Computer” för att delta och kunna lyssna på de som talar.  

https://zoom.us/webinar/register/WN_UTKp7P-tRoaa0x3YupQZqQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_UTKp7P-tRoaa0x3YupQZqQ

